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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/078 – Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Wojciech Dudek, główny specjalista kp.  

- upoważnienie do kontroli nr LKR/192/2017 z dnia 26 września 2017 r., 

- upoważnienie do kontroli nr LKR/44/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii2 

Plac Trzech Krzyży 3/5; 00-507 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

(dowód: akta kontroli str. 6) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie podejmowane przez Ministra Rozwoju 
i Finansów4, a następnie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii działania mające 
służyć poprawie jakości powietrza w Polsce, w tym wydanie rozporządzenia regulującego 
wymogi dla kotłów na paliwa stałe5. Niemniej jednak obecne brzmienie Rozporządzenia 
stwarza – zdaniem NIK – ryzyko wprowadzenia do sprzedaży urządzeń niespełniających 
założonych parametrów. Ryzyko to, o ile nie będzie właściwie zarządzane, może 
zmniejszyć skuteczność realizowanych działań.  

Minister Rozwoju i Finansów zrealizował przypisane  mu przez Komitet Ekonomiczny Rady 
Ministrów6 zadanie7 w zakresie Programu „Czyste powietrze”, przygotowując  projekt 
rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które stało się 
obowiązującym prawem od 1 października 2017 r. Przygotowanie Rozporządzenia nastąpiło 
w terminie określonym w Krajowym Programie Ochrony Powietrza8. NIK zwraca przy tym 
uwagę, że potrzeba wprowadzenia takich uregulowań wynikała ze znacznie wcześniejszych 

                                                      
1  Kontrolą objęto okres 2014-2017 (I półrocze). Badania kontrolne dotyczyły również działań wcześniejszych i późniejszych 

jeżeli miały one związek z realizacją zadań na rzecz ochrony powietrza w okresie objętym kontrolą lub wykonaniem 
wniosków z poprzednich kontroli NIK. 

2  Kontrola rozpoczęła się w dniu 3 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju (dalej: MR). Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 102) utworzono Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
(dalej: MPiT), które przejęło zadania Ministerstwa Rozwoju objęte przedmiotową kontrolą.   

3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4  W okresie od 16 listopada 2015 r. do 27 września 2016 r. Ministrem Rozwoju był Mateusz Morawiecki, a od 28 września 
2016 r. do 9 stycznia 2018 r. pełnił on funkcję Ministra Rozwoju i Finansów.  

5  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie kotłów na paliwa stałe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1690); dalej: Rozporządzenie. 

6  Dalej: KERM. 
7  Nazwa zadania: „Maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, 

które powinno zostać przyjęte do końca kwietnia 2017 roku, tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze 
przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018”. 

8  Komunikat Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza, 
M.P. z  2015  r. poz. 905; dalej: KPOP. 
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analiz wskazujących na znaczący udział niskiej emisji w zanieczyszczeniu powietrza 
w kraju. Była ona także przedmiotem wniosków pokontrolnych zawartych m.in. 
w informacjach o wynikach kontroli NIK opublikowanych w latach 2014 i 20169. 

Przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt Rozporządzenia został poddany 
konsultacjom międzyresortowym oraz społecznym. Zdaniem NIK dokument ten stanowi 
jeden z kilku niezbędnych elementów warunkujących poprawę jakości powietrza poprzez 
wyeliminowanie możliwości sprzedaży starych niskosprawnych urządzeń grzewczych na 
paliwa stałe. Zauważyć jednak należy, że samoistny wpływ tej regulacji będzie 
niewystarczający do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w skali kraju. Przepisy 
Rozporządzenia dotyczą bowiem tylko nowych kotłów; tymczasem w użytkowaniu wciąż 
pozostaną urządzenia grzewcze, które charakteryzują się wysokimi parametrami emisji 
zanieczyszczeń do powietrza10. Równocześnie przepisy Rozporządzenia zakładają 
całkowite wyeliminowanie z rynku kotłów poniżej 5 klasy dopiero od 1 października 2018 r., 
a od początku 2020 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące 
wymagań Ekoprojektu11 dla kotłów na paliwo stałe, które zakłada takie same parametry 
emisyjne jak w akcie wykonawczym przygotowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów, 
dodatkowo odnosząc się do wymaganej efektywności energetycznej tych urządzeń. 
NIK dostrzega również, że aby uregulowania zawarte w przedmiotowym akcie prawnym 
mogły realnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce, muszą im towarzyszyć 
m. in. odpowiednie przepisy w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych 
dopuszczonych do sprzedaży.  

NIK zwraca uwagę, że Rozporządzenie w obecnym brzmieniu stwarza ryzyko 
wprowadzenia do sprzedaży urządzeń niespełniających założonych parametrów. W ocenie 
NIK należałoby je uzupełnić poprzez: 

 wprowadzenie definicji kotła na paliwo stałe, gdyż w gospodarstwach domowych mogą 
być użytkowane również inne urządzenia niż kotły w celu spalania paliw stałych 
(np. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń); 

 objęcie przedmiotową regulacją również kotłów wykorzystywanych do wytwarzania 
ciepła wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej lub kotłów na biomasę 
niedrzewną. 

Ponadto Minister Przedsiębiorczości i Technologii podjął realizację programu o charakterze 
pilotażowym, mającego na celu wykonanie termomodernizacji budynków wraz z wymianą 
znajdujących się w nich niskosprawnych pieców na terenie wybranych 23 gmin, gdzie 
odnotowano największe przekroczenia norm jakości powietrza. Pomoc finansowa ma być 
skierowana do osób o niskich dochodach, zagrożonych „ubóstwem energetycznym”. 
Pierwsze porozumienie w tym zakresie, pomiędzy Ministrem Przedsiębiorczości 
i Technologii a gminą Skawina, zostało podpisane w lutym 2018 r. Finansowanie 
przedmiotowego projektu, zgodnie z intencją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, 
ma być oparte o środki: Funduszu Termomodernizacji, środki własne gminy oraz 
z regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez marszałków województw. 
Dodatkowo Minister Przedsiębiorczości i Technologii planuje zaangażować w to 
przedsięwzięcie środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej12, z którym nawiązał współpracę.  
NIK ocenia pozytywnie powyższe działania, ponieważ zmierzają one do wyeliminowania 
dominującej przyczyny występowania niedostatecznej jakości powietrza w skali całego 
kraju. Obecnie trudno jednak określić jaki ostatecznie będzie wpływ realizacji tego projektu 

                                                      
9  Informacja NIK o wynikach kontroli P/14/086 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami (Nr ewid. 

177/2014/P/14/086/LKR), opublikowana w grudniu 2014 r. W informacji tej zwarto m.in. wniosek o przyśpieszenie prac 
zmierzających do ustanowienia standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych. Analogiczny wniosek powtórzono następnie w informacji NIK o wynikach kontroli P/16/065 
Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim (Nr ewid. 191/2016/P/16/065/LKA), 
opublikowanej w styczniu 2017 r. 

10  Przykładowo w KPOP  wskazano, że jedynie 17% sprzedawanych rocznie kotłów w Polsce to kotły automatyczne (miałowe, 
groszkowe lub miałowo-groszkowe), a 83% to kotły zasypowe (ręczne), które umożliwiają wykorzystywanie paliw różnej 
jakości (str. 31). 

11  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. 
UE L 193 z 21 lipca 2015 r. s. 100). 

12  Dalej: NFOŚiGW. 
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na poprawę jakości powietrza, gdyż znajduje się on we wstępnej fazie realizacji, a liczba 
gmin w Polsce zobligowana do działań naprawczych w ramach programów ochrony 
powietrza jest dużo większa niż objęta wskazaną inicjatywą13. Skuteczne wdrożenie 
przyjętych założeń, zdaniem NIK, wymagało będzie  doprecyzowania ram finansowych tego 
projektu w uzgodnieniu ze wszystkimi podmiotami, które mają współfinansować 
te przedsięwzięcia. NIK dostrzega również, że tak skomplikowany montaż finansowy 
(zaplanowano możliwość dofinansowania zadań realizowanych przez gminy z trzech 
różnych źródeł zewnętrznych) będzie wymagał od jednostek samorządu terytorialnego 
odrębnego aplikowania o środki w ramach różnych procedur, co może znacząco utrudnić 
ten proces. Zwrócić uwagę należy także na niewystarczające w stosunku do potrzeb środki 
dostępne ze źródeł planowanych do zaangażowania w przedmiotowy projekt. Obecnie 
przewidziano na ten cel 180 mln zł z Funduszu Termomodernizacji, a w ramach naboru 
wniosków z programu REGION14 w 2017 r.15 dostępne było z funduszu podstawowego 
(na różne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) 50 mln zł. 
Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 przewidziano na ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych 
ok. 504 mln zł, a całkowite koszty tego procesu w samej tylko Małopolsce oszacowano na 
4,8 mld zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów w zakresie programu „Czyste powietrze” 

1.1 Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów rekomendacjami KERM zadanie 
pn. „Maksymalne przyspieszenie prac na rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów 
na paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte do końca kwietnia 2017 roku, tak aby jego 
postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 
2017/2018” zostało przypisane do realizacji Ministrowi Rozwoju i Finansów. Ponadto 
w KPOP, w katalogu działań krótkoterminowych, tj. do 2018 r. wskazano jako zadanie do 
realizacji „Opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących 
sezonowej efektywności energetycznej oraz dopuszczalnej emisji substancji z instalacji 
spalania paliw o mocy cieplnej do 0,5 MW”, a jako instytucje koordynujące wskazano: 
Ministerstwo Gospodarki16 i Ministerstwo Środowiska. Koordynatorem działań w zakresie 
KPOP oraz programu „Czyste powietrze” było Ministerstwo Środowiska. Poza powyższym, 
rekomendacje KERM nie zawierały innych zadań skierowanych do realizacji przez Ministra 
Rozwoju i Finansów. 

(dowód: akta kontroli, str. 7, 14, 16, 21, 100, 147, 174-175, 204-206) 

1.2 Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 października 2017 r. Proces przygotowania 
przedmiotowego aktu wykonawczego obejmował konsultacje między resortami rządowymi 
oraz konsultacje publiczne obejmujące podmioty o zróżnicowanym charakterze w tym 
np. jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia producentów kotłów oraz 
organizacje pozarządowe.  
Część postulatów zgłaszanych podczas konsultacji międzyresortowych przez Ministerstwo 
Środowiska została odrzucona przez Ministerstwo Rozwoju17: 

                                                      
13  Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2017 r. do podjęcia działań naprawczych określonych 

w programach ochrony powietrza zobowiązanych było 1 999 gmin z całej Polski.  
14  Według NFOŚiGW funkcjonujący wcześniej program KAWKA, dedykowany wyłącznie wymianie niskosprawnych pieców na 

paliwa stałe, został wdrożony w swoim zakresie w ramach innego programu pod nazwą REGION. W odróżnieniu od 
programu KAWKA, który był instrumentem dotacyjnym, Program REGION umożliwia otrzymanie dofinansowania inwestycji 
w formie pożyczki.  

15  Ogłoszenie o naborze dostępne pod adresem:https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/nabor-wnioskow-2017-region/;(dostęp: 5 marca 2018 r.). 

16  Zadanie tego ministerstwa przejęło następnie Ministerstwo rozwoju, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2076). 

17  Uzgodnienia międzyresortowe – Tabela rozbieżności do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (wersja 2016 12 05). 
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https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/nabor-wnioskow-2017-region/
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 potrzeba objęcia Rozporządzeniem kotłów o mocy mniejszej niż 1 MW, tj. rozszerzenia jego 
zakresu przedmiotowego. Zdaniem Ministerstwa Środowiska metodyka badań cieplno-
emisyjnych dla kotłów o mocy 0,5-1 MW jest identyczna jak dla kotłów mniejszej mocy, 
tj. poniżej 0,5 MW i w konsekwencji przywołana w Rozporządzeniu norma  
PN-EN 303-5:201218 może być wykorzystana do badania parametrów ww. kotłów o mocy 
0,5-1 MW. MR argumentowało, że kotły wykorzystywane w Polsce w sektorze komunalno-
bytowym mają moc od kilkunastu do kilkudziesięciu kW. Ponadto rozporządzenie Komisji 
Europejskiej, którego wejście w życie jest zaplanowane na 2020 r. odnosi się do kotłów do 
500 kW oraz brak jest potwierdzonych informacji czy parametry zastosowane w ww. normie 
PN-EN 303-5:2012 powinny się także odnosić do kotłów powyżej 0,5 MW. Zdaniem 
Ministerstwa Rozwoju „próba objęcia rozporządzeniem kotłów powyżej 0,5 MW mogłaby 
znacznie wydłużyć proces legislacyjny i spowodować opóźnienie wejścia w życie tej 
regulacji”; 

 konieczność opisania w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia, że pominięto parametr 
określający sprawność energetyczną kotła, mający wpływ na zużycie energii pierwotnej dla 
celów wytworzenia określonej ilości energii. 
MR nie przyjęło uwagi wyjaśniając, że brak przedmiotowego parametru wynika z faktu, 
iż nie jest on przewidziany przez normę PN-EN 303-5:2012, a „rozporządzenie jest ścieżką 
dojścia do postanowień Komisji Europejskiej, które wejdzie w życie w 2020 r.”. 
MR zaakceptowało  w pełni lub częściowo niektóre ze zgłaszanych przez Ministerstwo 
Środowiska uwag do projektu Rozporządzenia, np. w sprawie: niestosowania w jego treści 
określenia „nominalna moc cieplna” i zastąpienia go pojęciem „znamionowej mocy cieplnej”; 
doprecyzowania pojęcia biomasy; używania w tekście pojęcia „graniczne wartości emisji” 
lub „graniczne wartości emisji substancji”, zamiast „graniczne wartości emisji 
zanieczyszczeń”. 

(dowód: akta kontroli, str. 57-58, 61)  

1.3 W toku konsultacji publicznych, obejmujących składane przez jednostki samorządu 
terytorialnego, instytuty badawcze, producentów kotłów oraz organizacje pozarządowe 
uwagi do projektu Rozporządzenia, zgłoszono m. in. poniższe postulaty19: 

 wprowadzenie definicji kotła c.o. z uwagi na fakt, iż proces spalania paliw stałych zachodzi 
również w innych urządzeniach w gospodarstwach domowych (Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla); 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśniła, iż do Rozporządzenia zostanie 
wprowadzony zapis definiujący kocioł na paliwo stałe jako „urządzenie wyposażone w co 
najmniej jedno źródło ciepła na paliwo stałe, dostarczające ciepło do wodnego systemu 
centralnego ogrzewania w celu uzyskania i utrzymania na wybranym poziomie temperatury 
wewnętrznej w co najmniej jednym zamkniętym pomieszczeniu, przy czym jego strata ciepła 
względem otoczenia jest nie większa niż 6% znamionowej mocy cieplnej”. Dodała, 
że dyskusyjne pozostaje zastąpienie słowa „urządzenie”, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 42 
Prawo ochrony środowiska pojęcie to nie obejmuje kotłów na paliwo stałe.  

 usunięcie wyłączeń określonych w projekcie Rozporządzenia20 z uwagi na fakt, 
że „Przykładowo, wyłączenie kotłów na biomasę niedrzewną będzie umożliwiać zakup kotła 
o wysokiej emisyjności pierwotnie przeznaczonego do spalania słomy, a następnie spalanie 
w nim innych paliw. Proceder ten będzie praktycznie niemożliwy do wyeliminowania czy 
skontrolowania” (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Polski Alarm Smogowy). 
Należy ponadto zauważyć, że w KPOP21 wskazano propozycje regulacji odnoszące się 
np. do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe o nominalnej mocy cieplnej 
do 50 kW (rozumianych np. jako kominki). 

                                                      
18  Norma dotyczy kotłów grzewczych o nominalnej mocy cieplnej do 500 kW oraz ich urządzeń zabezpieczających, 

przewidzianych wyłącznie do opalania paliwami stałymi, które będą eksploatowane zgodnie z ustaleniami producenta; 
strona internetowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, www.pkn.pl; dostęp: 13 lutego 2018 r. 

19  Konsultacje publiczne – Tabela rozbieżności do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań 
dla kotłów na paliwo stałe (wersja 2017 01 17).  

20  § 1 ust. 2 „Rozporządzenia nie stosuje się do kotłów: 1) wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej 
wody użytkowej; 2) przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para lub 
powietrze; 3) kogeneracyjnych na paliwo stałe o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW lub większej; 4) na biomasę 
niedrzewną” (projekt Rozporządzenia 2016/09/15). 

21  Załącznik Nr 1. 
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Powyższa uwaga została pierwotnie odrzucona przez MR z adnotacją, że „Wyłączenia 
tożsame z tymi, które przewidziane są w rozporządzeniu KE [Komisji Europejskiej], które 
wchodzi w życie w 2020 r.”. Niemniej jednak, w złożonych przez Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii w toku przedmiotowej kontroli wyjaśnieniach, wskazano, że  „Obecnie trwają 
robocze konsultacje, które mają być podstawą do podjęcia decyzji odnośnie ewentualnych 
zmian w rozporządzeniu, w tym w kontekście wspomnianych (…) wyłączeń”. Minister 
Przedsiębiorczości i Technologii dodała, iż analizowane jest „Objęcie rozporządzeniem 
kotłów, które obecnie podlegają wyłączeniu, tj. kotłów wytwarzających ciepło wyłącznie na 
potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę niedrzewną 
rozumianą jako biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, miskant, trzcinę, pestki 
i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów – wyłączenia zostaną usunięte 
z rozporządzenia”.  

 opracowanie systemu kontroli istniejących kotłów, pieców, kominków itd. pod względem ich 
emisyjności (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Polski Alarm Smogowy). 
Powyższa uwaga została odrzucona przez MR z adnotacją, że „Propozycja wykracza poza 
delegację do wydania rozporządzenia”. 

 wprowadzenie wymogu braku rusztu awaryjnego w przypadku kotłów z uwagi na fakt, 
że „umożliwia to spalanie odpadów” (Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Izba 
gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, Stowarzyszenie Producentów i Importerów 
Urządzeń Grzewczych); 
MR przyjął powyższą uwagę czego przejawem była treść przyjętego tekstu Rozporządzenia 
w tym zakresie22. 

 rozszerzenie zakresu przedmiotowego Rozporządzenia o ogrzewacze pomieszczeń, w tym 
kominki czy kozy. W praktyce, urządzenia te emitują znaczne ilości zanieczyszczeń” (Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego). 
MR nie przyjął powyższej uwagi wskazując, że „Projekt rozporządzenia proponuje ścieżkę 
dojścia do bardziej restrykcyjnych wymagań rozporządzenia KE [Komisji Europejskiej], które 
wejdzie w życie w 2020 r. Regulacja ta nie obejmuje kominków i innych źródeł spalania 
paliw stałych”. 

 wejście w życie Rozporządzenia w połowie 2017 r. (Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych, Polski Alarm Smogowy, Tatrzańska Izba Gospodarcza, Health and 
Environment Alliance HEAL); 
MR nie przyjął ww. uwagi argumentując, że „Terminy przewidziane w projekcie 
rozporządzenia uwzględniają zarówno konieczność zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza, jak i interesy przedsiębiorców, którzy powinni mieć odpowiedni czas na 
dostosowanie swojej produkcji do nowych wymagań” dodając, że „Niemniej jednak 
skrócono termin wejścia w życie rozporządzenia – w stosunku do pierwotnie 
zaproponowanego terminu – na 1 października 2017 r.”; 

 subsydiowanie zakupu kotłów z uwagi na ich wysoki koszt (5 klasy – 10 tys. – 13 tys. zł 
wobec 2 tys. – 3 tys. za kocioł pozaklasowy) – Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego 
Węgla. 
MR uznało, że „system wsparcia finansowego pochodzącego z NFOŚiGW wymaga jednak 
decyzji Ministra Środowiska”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 67-96, 174, 197-198) 

1.4 Rozporządzenie określało szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do 
użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy nie większej niż 500 kW, w tym 
kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze 
dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.  

(dowód: akta kontroli, str. 57-58, 61)  

W uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia Minister Rozwoju i Finansów wskazał m.in., 
że: 

 KPOP przewidywał wydanie rozporządzenia określającego wymagania dla kotłów na paliwa 
stałe, a podstawę prawną do jego wydania stanowił art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska23; 

                                                      
22  § 3 ust. 2 „W konstrukcji kotłów zakazuje się stosowania rusztu awaryjnego”. 
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 przy opracowywaniu Rozporządzenia wzięto pod uwagę, że od 1 stycznia 2020 r. wejdą 
w życie przepisy rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej ws. Ekoprojektu a także 
postanowienia normy PN-EN 303-5:201224; 

 zakres przedmiotowy aktu wykonawczego odpowiadał zakresowi zarówno 
ww. rozporządzeniu Komisji jaki i ww. Polskiej Normy i miało  to na celu objęcie 
wymaganiami „wszystkich rodzajów kotłów na paliwo stałe, w tym jego specyficznych 
rodzajów, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza”; 

 normy emisyjne kotłów na paliwo stałe określono w załączniku do Rozporządzenia i „są to 
wymagania, które odpowiadają postanowieniom normy PN-EN 303-5:2012. Ograniczono je 
jednak wyłącznie do wymagań dla klasy 5 kotłów, a więc zarówno najbardziej 
zaawansowanych konstrukcyjnie, jak i najlepszych pod względem emisyjności. Ma to 
spowodować, że na polskim rynku będzie możliwa sprzedaż i instalacja tylko takich kotłów; 

 potwierdzenie spełniania przez kotły na paliwo stałe wymagań określonych 
w Rozporządzeniu będzie wystawiać akredytowana jednostka zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku25 a system zawarty 
w ww. ustawie opierał się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)26; 

 do kotłów wyprodukowanych do końca 2017 r. stosuje się przepisy Rozporządzenia od 
1 października 2018 r. a „Przepis ten ma na celu zaplanowanie przez producentów 
produkcji na okres poprzedzający i następujący wejście w życie rozporządzenia. Umożliwi 
ponadto sprzedaż oraz zainstalowanie kotłów niespełniających wymagań rozporządzenia, 
a wyprodukowanych przed dniem wejścia projektowanego rozporządzenia w życie”;  

 w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 r. ww. rozporządzenia Komisji Unii 
Europejskiej przepisy Rozporządzenia zawierają termin utraty mocy jego przepisów27 
a „Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu mają na celu wprowadzenie 
w życie niektórych postanowień rozporządzenia Komisji wcześniej, zmniejszenie tym 
samym zanieczyszczenia powietrza oraz przygotowanie rynku na restrykcyjne wymagania 
unijne (…) W celu wyeliminowania uregulowań pokrywających się konieczne jest zatem 
wprowadzenie przepisu uchylającego projektowane rozporządzenie”;  

(dowód: akta kontroli, str. 32-34, 97-98) 

W dokumencie pn. „Ocena skutków regulacji”28 odnośnie do projektowanego 
Rozporządzenia MR wskazało m. in., że: 

 przedmiotowymi przepisami zamierza się rozwiązać dwa problemy, tj. „zanieczyszczenie 
powietrza wywołane emisjami z indywidualnych systemów grzewczych w gospodarstwach 
domowych” oraz „niski poziom innowacyjności polskich producentów kotłów na paliwo 
stałe”. W analizie obecnej sytuacji zwrócono uwagę na brak dotrzymywania standardów 
jakości powietrza, za które odpowiedzialne jest przede wszystkim „zjawisko tzw. niskiej 
emisji, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz z transportu. Jeżeli chodzi o sektor 
komunalno-bytowy, to ma to związek w szczególności z urządzeniami wykorzystywanymi do 
ogrzewania, czyli kotłami na paliwo stałe”. MR wskazało ponadto, że „obecnie największym 
zainteresowaniem wśród nabywców – głównie ze względu na niską cenę – cieszą się kotły 
najtańsze, a tym samym o bardzo niskich parametrach dotyczących ich emisyjności. (…). 
Tym samym producenci dostarczają na rynek przede wszystkim najtańsze kotły, które są 
najmniej przyjazne środowisku. Pośrednio ma to wpływ na niski poziom innowacyjności 
polskich producentów kotłów na paliwo stałe”; 

                                                                                                                                       
23  Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. Zgodnie z art. 169 ust. 1 „Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw środowiska, mając na uwadze potrzebę ograniczania negatywnego oddziaływania 
produktów na środowisko na etapie ich wytwarzania i użytkowania oraz po ich zużyciu, w szczególności osiągnięcie celów, 
o których mowa w art. 166, może określić, w drodze rozporządzenia: 1) oznaczenie numeryczne lub cechy produktów 
pozwalające na identyfikację produktu lub grupy produktów lub ich nazwy; 2) szczegółowe wymagania dla poszczególnych 
produktów lub grup produktów (…)”. 

24  „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej 
do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. 

25  Tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1398.  
26  Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. UE L 218 z 12 sierpnia 
2008 r. s. 30.  

27  § 6 Rozporządzenia. 
28  Data sporządzenia – 15 września.2016 r. 
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 w niektórych krajach Unii Europejskiej wprowadzono wymagania dla kotłów na paliwo stałe, 
które mają wyeliminować z rynku kotły niskiej jakości, a „w szczególności należy zwrócić 
uwagę na rozwiązania czeskie, niemieckie i austriackie”; 

 „należy się spodziewać, że jednym z elementów zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza 
w Polsce będzie system wsparcia finansowego ze strony Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska ukierunkowany na wymianę kotłów w gospodarstwach domowych. Powinno to 
zachęcić do wymiany przestarzałych kotłów na nowoczesne i wspomóc finansowo tych, dla 
których wymiana kotła na bardziej nowoczesny jest nieosiągalna finansowo”. Mimo braku 
dokładnych danych na temat „skali potencjalnego systemu wparcia na wymianą kotłów na 
paliwo stałe” MR przyjęło, iż w wyniku różnic kosztu zakupu kotłów 5 klasy oraz kotłów 
niższej klasy „można przyjąć kwotę 800 mln zł rocznie więcej wpływów dla producentów 
w Polsce”. Ponadto wskazano, że „wejście w życie przepisów powinno przyczynić się 
w czasie jego obowiązywania – tj. w latach 2018-19 – do wymiany kotłów na paliwo stałe na 
urządzenia o lepszych parametrach emisyjnych”; 

 ewaluacja przepisów Rozporządzenia nastąpi w ramach Komitetu Sterującego KPOP 
i w ramach prac ww. zespołu „nastąpi ocena w jaki sposób przepisy rozporządzenia 
przyczyniły się do zintensyfikowania wymiany przez gospodarstwa domowe kotłów na te 
o parametrach klasy 5”. 

(dowód: akta kontroli, str. 35-39) 

1.5 Minister Przedsiębiorczości i Technologii nie dokonała analizy w zakresie potencjalnego 
wpływu wejścia w życie Rozporządzenia na obniżenie wartości emisji poszczególnych 
zanieczyszczeń powietrza. 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśniła, że przyczyną braku wykonania 
przedmiotowej analizy był fakt, iż przepisy Rozporządzenia stanowią jedno z czternastu 
działań programu „Czyste powietrze”, który – całościowo – ma przyczynić się do 
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Dodała, że biorąc pod uwagę, 
iż szczegółowe zapisy pozostałych inicjatyw programu nie są jeszcze ustalone, ocena 
wpływu przepisów na spodziewaną redukcję emisji byłaby bezcelowa i obarczona dużą 
rozbieżnością wyników przy przyjęciu różnych założeń.   
Minister Przedsiębiorczości i Technologii nie wprowadziła i nie zamierza wprowadzić w 
przyszłości do treści Rozporządzenia zapisów, na podstawie których posiadacze 
niskosprawnych pieców na paliwa stałe byliby zobowiązani do ich wymiany w określonej 
perspektywie czasowej gdyż, jak wyjaśniła Minister Przedsiębiorczości i Technologii, byłoby 
to niezgodne z delegacją ustawową i wykraczało poza przyjęty program „Czyste powietrze”. 
Ponadto wskazała, że przepisy Rozporządzenia stanowią przyspieszenie wejścia w życie 
tożsamych wymagań prawa Unii Europejskiej, które wejdą w życie do polskiego porządku 
prawnego od 1 stycznia 2020 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 193-199) 

Odnośnie do kwestii indywidualnego odsprzedawania kotłów na paliwo stałe Minister 
Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśniła, że nie jest to przedmiotem Rozporządzenia, 
gdyż ten akt wykonawczy dotyczy wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na 
paliwa stałe. Dodała, że „Intencją regulacji było objęcie nim [Rozporządzeniem] – tak samo 
jak przewiduje to rozporządzenie unijne – podmioty profesjonalnie zajmujące się 
wprowadzaniem na rynek kotłów”. 
Naruszenie przepisów Rozporządzenia wiąże się z sankcjami wynikającymi z ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Zgodnie z art. 348 ust. 1 ww. ustawy  „Kto narusza określony 
w art. 171 zakaz wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają wymaganiom, 
o których mowa w art. 169 ust. 1 podlega karze grzywny”. 

(dowód: akta kontroli, str. 199) 

1.6 Odnośnie do możliwości wprowadzania do obrotu kotłów z importu niespełniających 
norm określonych w Rozporządzeniu, Minister Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśniła, 
że „Objęcie zakazem wprowadzania do obrotu kotłów pochodzących z importu jest kwestią 
niezwykle skomplikowaną legislacyjnie z uwagi na unijną zasadę swobody przepływu 
towarów. Niemniej, mając na uwadze art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu UE [Unii 
Europejskiej] oraz wypracowaną przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości zasadę 
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wymogów imperatywnych, z uwagi na nadrzędny interes społeczny (np. ochronę życia, 
zdrowia, przyrody itd.) możliwe jest ograniczenie zasady swobody przepływu towarów (…)”. 

(dowód: akta kontroli, str. 196-199) 

W związku z podejmowanymi przez samorządy niektórych województw inicjatywami, 
mającymi na celu wprowadzenie regulacji miejscowych dotyczących dopuszczenia do 
obrotu kotłów spełniających określone parametry29, a więc w materii objętej obowiązującym 
Rozporządzeniem, Dyrektor Departamentu Prawnego MR wyjaśnił, że „(…) uchwały sejmiku 
województwa w zakresie zakazów i ograniczeń dotyczących eksploatacji instalacji na 
terenie danego województwa jest aktem woli sejmiku wojewódzkiego, mającym ograniczony 
zakres obowiązywania”, a „rozporządzenie jest prawem powszechnie obowiązującym, 
dotyka więc sytuacji prawnej obywateli, osób prawnych oraz samorządów (…)”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 53-55) 

1.7 Minister Przedsiębiorczości i Technologii podjęła działania na rzecz stworzenia 
programu o charakterze pilotażowym mającym na celu realizację procesu 
termomodernizacji budynków położonych na terenie gmin, w których odnotowano 
największe przekroczenia emisyjne norm powietrza.30 

Zgodnie z wyjaśnieniami Minister Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiotowym 
zakresie, źródłem finansowania tych działań ma być 180,0 mln zł alokowanych do Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów w ramach dokonanej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy 
budżetowej na 2017  r. Minister wyjaśniła także, że podpisanie porozumień pomiędzy MPiT 
a 22 gminami31, których przedmiotem ma być wdrożenie programu termomodernizacji 
nastąpi sukcesywnie po dokonaniu przez Sejm nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów32. Jako kryterium wyboru tych jednostek 
wskazano liczbę mieszkańców poniżej 100 000 osób. Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii wyjaśniła również, że „zakładany model przedsięwzięcia pilotażowego 
przewiduje wymianę pieca starego typu na nowy, o niższych parametrach emisyjnych, jako 
jeden z kluczowych elementów realizowanej termomodernizacji”.  

Podpisanie pierwszego porozumienia w przedmiotowym zakresie nastąpiło 22 lutego 
2018  r.33 na czas nieoznaczony. Zgodnie z § 1 ww. dokumentu przedmiotem porozumienia 
było „wypracowanie optymalnego modelu współpracy administracji rządowej i administracji 
samorządowej niezbędnego dla efektywnego rozwiązywania problemu zanieczyszczenia 
powietrza. Dla potrzeb osiągnięcia tego celu strony ustalą wykaz danych i informacji (oraz 
ich dysponentów) niezbędnych dla holistycznej diagnozy sytuacji, jak również wypracowania 
rozwiązań adekwatnych dla specyfiki gminy Skawina. W szczególności zakres współpracy 
będzie obejmował następujące zagadnienia: 
• wypracowanie mechanizmów skierowanych na redukcję ubóstwa energetycznego, 
w tym wzmocnienie systemu pomocy społecznej w tym obszarze oraz wypracowanie 
koncepcji zmian legislacyjnych wspierających redukcję ubóstwa energetycznego, poprawę 
jakości powietrza i wzrost efektywności energetycznej, 
• opracowanie metod wsparcia merytorycznego i finansowego dla osób wykluczonych 
energetycznie, które powinno obejmować kwestie związane z wymianą źródła ciepła, 
kompleksową modernizacją energetyczną oraz systemem dopłat, 

                                                      
29  Np. uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r, w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw lub  uchwała Nr V/36/1/17 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r, w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. 

30  Strona internetowa MPiT http://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/czyste-powietrze/; zapis video z konferencji w dniu 
22.02.2018 r. z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Podsekretarza Stanu w MPiT 
Piotra Woźnego; dostęp: 2 marca 2018 r. 

31  Listę gmin stanowiły 23 z 33 gmin znajdujących się w Polsce i wskazane wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast 
świata w 2016 r. w opublikowanym przez Światową Organizację Zdrowia raporcie: Nowy Sącz, Tomaszów Mazowiecki, 
Kędzierzyn-Koźle, Pszczyna, Wodzisław Śląski, Zduńska Wola, Jarosław, Knurów, Żywiec, Nakło nad Notecią, Zakopane, 
Niepołomice, Nowa Ruda, Opoczno, Wadowice, Rawa Mazowiecka, Proszowice, Godów, Brzeziny, Sucha Beskidzka, 
Tuchów, Żory. W przedmiotowych wyjaśnieniach wskazano 22 gminy z uwagi na fakt podpisania porozumienia z jedną z 
nich, tj. gminą Skawina. 

32  Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 130 ze zm. 
33  Porozumienie zawarte dnia 22 lutego 2018 r. w Warszawie pomiędzy: Gminą Skawina, reprezentowaną przez Tomasza 

Ożoga - II Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, 
reprezentowanym przez: Piotra Woźnego - podsekretarza stanu w MPiT, strona internetowa Obywatelskiego portalu 
mieszkańców Gminy Skawina www.infoskawina.pl; dostęp: 1 marca 2018 r. 

http://www.infoskawina.pl/
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• opracowanie optymalnych modeli kampanii informacyjnych i edukacyjnych 
umożliwiających synergię aktywności prowadzonych w tym obszarze przez administrację 
rządową i samorządową, 
• wypracowanie rekomendacji dotyczących zmiany w obecnym systemie dopłat na 
wymianę źródeł ciepła wraz z propozycjami nowych, niedotacyjnych instrumentów wsparcia, 
• opracowanie zasad współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wsparciem 
działań zmierzających do poprawy stanu powietrza wraz z rekomendacjami co do 
stworzenia prywatnych instrumentów wsparcia do wymiany źródeł ciepła, 
• analizę kwestii optymalnego rozwoju i wiarygodnego pozyskiwania danych z różnych 
systemów monitoringowych jakości powietrza, 
• zapewnienie stałego wsparcia naukowo-badawczego nad zrealizowanymi 
i realizowanymi przez samorządy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi poprawy stanu 
powietrza, 
• budowanie wykwalifikowanych kadr ekodoradców wspierających mieszkańców 
w doborze optymalnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną 
i ograniczających niską emisję”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 210-212) 

Dofinansowanie przedmiotowego projektu ma opierać się również na środkach 
z regionalnych programów operacyjnych. Z uwagi na fakt, że Gmina Skawina leży na 
terenie Małopolski, jak wyjaśniła Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na kwiecień 
2018 r. zaplanowane są rozmowy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na temat 
jego udziału w programie pilotażowym poprzez sfinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego wymiany pieców w gminie Skawina.  Następnie, zgodnie z wyjaśnieniami 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii, MPiT będzie prowadziło rozmowy z kolejnymi 
sześcioma marszałkami województw, na terenie których zlokalizowane są pozostałe 
22 gminy planowane do objęcia pilotażem, tj. w województwach: śląskim, opolskim, 
podkarpackim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i łódzkim.  

(dowód: akta kontroli, str. 201, 207-209) 

Innym źródłem finansowania przedmiotowego projektu ma być wsparcie ze strony 
NFOŚiGW. Jak wyjaśniła Minister Przedsiębiorczości i Technologii, MPiT nawiązało 
współpracę z Prezesem NFOŚiGW dla potrzeb „skoordynowania planu wydatkowania 
środków pozostających w dyspozycji NFOŚiGW z zapowiedziami Rządu dotyczącymi 
realizacji programu Czyste Powietrze i uruchomienia projektu pilotażowego kierowanego do 
ww. 23 gmin”. 

(dowód: akta kontroli, str. 201, 208-209) 

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli34 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 
przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi sformułowanej w ocenie ogólnej wystąpienia pokontrolnego.  

                                                      
34  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag  
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Warszawa, dnia 16 marca 2018 r. 

 

 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Krzysztof Kwiatkowski 
 


